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VRAAGPROGRAMMA 
voor de 61e Jongdierendag op zaterdag  27 augustus 2022. 

 
Deze dag zal plaats vinden in ons clubgebouw “Cor Bos” aan de Heerenduinweg 6b te IJmuiden. 

 
 

Gevraagd worden alle erkende rassen en kleurslagen; 

Konijnen en Cavia’s. 

 

Het inschrijfgeld bedraagt  € 2,00 per nummer 

 € 1,50 voor administratie  

 € 1,50 Catalogus (verplicht). 

 

De verschuldigde kosten kunnen alleen via de bank worden betaald op rekening: 

Rekeningnummer: NL39 RABO 0155 2539 64 

Van: KSV IJmond en Omstreken 

O.V.V: inschrijfgeld Jongdierendag. 

 

Bij het inkooien ontvangt u uw kooinummers. 

De inschrijving dient uiterlijk 19 augustus in het bezit te zijn bij de T.T. secretaris:  

 
Ruud Docter 
Kleine Houtweg 34 
1969 KS Heemskerk 
Tel: 0251-232078 / 06-28952212 
 
Email : ruuddocter@casema.nl  

 
Veterinair toezicht: B.A.P. Kruithof (Dierenarts)  Kennemerlaan 57  1972 EH IJmuiden  Tel. 0255-516211 
 
Wilt u het inschrijfformulier zo volledig mogelijk invullen.  

Afgewezen inschrijvingen worden retour gezonden.  

U dient in het bezit te zijn van een geldige fokkerskaart, konijnen dienen ingeënt zijn tegen RHD 2.  

Entformulieren in leveren bij het secretariaat of meesturen met uw inschrijflijst. 

De dieren worden op zaterdag 27 augustus tussen 8.30 en 9.00 uur ingekooid. 

Er is mogelijkheid om gezamenlijke lunch te gebruiken.  

Deelname graag doorgeven aan Leo: clubhuis@ijmond-omstreken.nl 

Het uitkooien van de dieren is na de prijsuitreiking (15.00 uur).  

Na uitkooien ruimen we met elkaar op en maken de ruimte weer netjes. 

 
 



 
 
 
KEURMEESTER: 

     
Konijnen :   Hr.   G. Grooten   

Cavia’s: Hr. G. Grooten   
                                        

 
Klasse indeling 
 
Groep 01 Voedsters en Rammen  geb. Januari, februari, en maart in 2022. 
Groep 02 Voedsters en Rammen  geb. April en mei in 2022. 
Groep 03 C-klasse Voedsters en Rammen  Na Mei 2022. 
Groep 04 Cavia’s 
 

 
Hoofdereprijzen schema: 
 
Oorkonde voor de Zomerkampioen 2022 Konijnen 
Oorkonde voor de Zomerkampioen 2022 Cavia’s 
 
01. €10,00 voor de fraaiste Ram. 
02. €10,00 voor de fraaiste Voedster. 
03. €10,00 voor de fraaiste Cavia 
04. Oorkonde voor de fraaiste van een Jeugdlid. 
 
Prijzen en het aantal keurmeesters zal worden aangepast naar gelang het aantal ingeschreven dieren.  
Het bestuur hoopt op een flink aantal ingeschreven dieren en een gezellige sportieve dag. 
 
In alle gevallen waarin dit schrijven niet voorziet beslist het bestuur. 
 
Vriendelijke Groet, 

L.R. Docter, T.T. Secretaris 


